Zarządzenie nr 1/2020
z dnia 5 maja 2020 roku
Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem
Na podstawie art. 20 pkt. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.470 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Wprowadza się zasady gospodarowania drewnem:
1) pozyskanym staraniem ZDP wycinki drzew (w tym także wywrotów),
2) pozyskanym staraniem Wnioskodawcy, dla których ZDP posiada prawomocną decyzję na
wycinkę.
2. Drewo, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 przechowywane jest na terenie bazy Służby Drogowej
i podlega ewidencji zgodnie z obowiązującą w ZDP gospodarką magazynową.
3. Drewno, które nie zostało zagospodarowane na potrzeby własne jednostki, może być przedmiotem
sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
§2
1. Sprzedaż drewna odbywać się będzie na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Kierownika
ZDP (Wniosek - wzór załącznik nr 1).
2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub prawna, a także inne podmioty, w tym również
pracownicy ZDP.
3. Po wyrażeniu zgody przez Kierownika ZDP, wydanie drewna znajdującego się na terenie bazy Służby
Drogowej, nastąpi po opłaceniu wymaganej należności. Podstawą wydania drewna będzie protokół
zdawczo-odbiorczy (Protokół zdawczo-odbiorczy wzór załącznik nr 2).
4. Sprzedaż drewna na pniu (wycinka przez Wnioskodawcę) - odbywać się będzie na podstawie
pisemnej umowy (Umowa sprzedaży - wzór załącznik nr 3).
5. Opłaty za drewno dokonywane będą w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy
ZDP.
6. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o ceny sprzedaży ustalone zgodnie z Uchwałą Zarządu
Powiatu Lwóweckiego w sprawie cen sprzedaży drewna, dla których nie stosuje się przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§3
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
1. Wniosek o sprzedaż drewna
2. Protokół zdawczo – odbiorczy
3. Umowa sprzedaży drewna na pniu

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/2020
z dnia 5 maja 2020 roku.
…………………………………………….…….

,dnia...................................

(miejscowość)

Kierownik Zarządu Dróg
Powiatowych w Lwówku Śląskim
WNIOSEK
O SPRZEDAŻ DREWNA
Wnioskodawca………………………………………………………………………………………………………………….…..
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu)

adres zamieszkania/siedzib……………………………………………………………………………………………………
PESEL .............................................. NIP (dla firm ) .......................................
tel. kontaktowy..........................................................
adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zamieszkania/siedziby)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwracam się z wnioskiem o sprzedaż drewna ...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(gatunek, ilość)

- rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr ................/ miejscowość............................
które zobowiązuję się wyciąć we własnym zakresie *)
- składowanego na terenie Bazy Służby Drogowej w Bystrzycy 2 *)
Proszę o wystawienie faktury VAT *)

……………………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

Decyzja Kierownika ZDP
Zgoda na sprzedaż drewna/ Odmowa sprzedaży drewna *)

……………………………………………….
(data i podpis kierownika)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 1/2020
z dnia 5 maja 2020 roku.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
spisany w dniu...........................
Przekazujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
reprezentowany przez............................................................
Przyjmujący :
............................................................
............................................................
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje drewno:
- gatunek..........................................................
- ilość................................................................
Miejsce przekazania: Baza Służby Drogowej Bystrzyca 2.
Opłatę w wysokości................ zł uiszczono w dniu...........
UWAGI:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

............................................................
Przekazujący

............................................................
Przyjmujący

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1/2020
z dnia 5 maja 2020 roku.

UMOWA SPRZEDAŻY DREWNA NA PNIU
nr ...............
zawarta w ..................w dniu ........................ pomiędzy:
POWIATEM LWÓWECKIM reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
z siedzibą w 59-600 Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej nr 4, NIP: 616-14-10-172
w imieniu którego występuje:
Marek Makowski - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
przy kontrasygnacie……………………………………………….. - Głównego Księgowego
zwanym dalej Sprzedającym,
a:
.......................................................................................................................
zamieszkały/z siedzibą:…………………………………………….…………….
PESEL/NIP:……………………………………………………..
zwanym dalej Kupującym
o następującej treści:

1.
2.
3.
4.

§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno „na pniu" w szacowanej ilości ......... pochodzące
z drzew rosnących pasie drogowym drogi powiatowej n r ....... relacji/miejscowość:……………………….
Umowa obejmuje drzewa przeznaczone przez ZDP Lwówek Śląski do wycinki oznaczone przez
Sprzedającego numerami:................
Sprzedający oświadcza, że posiada zezwolenie - decyzję na wycinkę drzew wskazanych w ust. 1,
która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Kupujący dokona wycinki drzew we własnym zakresie i na swój koszt.
§2

1. Cena, przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 niniejszej umowy, wynosi łącznie: ....................... zł
(słownie :............ ), na którą składa się wartość netto w wysokości ..... zł (słownie :........) oraz
podatek VAT ………% stanowiący kwotę .... zł (słownie: .............. ) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do
umowy.
2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy wartość określoną w ust. 1 przed przystąpieniem do prowadzenia
prac, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia......r.
Kupujący może przystąpić do wycinki drzew po dokonaniu zapłaty.
3. Do czasu uiszczenia opłaty, drewno pozostaje własnością Sprzedającego.
4. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego PKO Bank Polski S.A. nr 93 1020
5226 0000 6602 0546 2702 - tytułem: umowa sprzedaży nr .... z dnia ......................r.
§3
1. Kupujący oświadcza, że posiada odpowiednie siły i środki do wykonania wycinki drzew, a w
szczególności pilarzy posiadających odpowiednie uprawnienia oraz osoby do kierowania ruchem na
czas robót.

2. Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedającego o zamiarze przystąpienia do wycinki drzew. Po
dokonaniu zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wycinki drzew pracownik ZDP na miejscu
potwierdza ilości i rodzaje drzew przeznaczonych do wycinki oraz zweryfikuje dokonanie zapłaty
przez Kupującego.
3. Kupujący zobowiązany jest do:
¾ utrzymania terenu wycinki w należytym porządku, a prace wykonywać z zachowaniem zasad
BHP,
¾ oznakowania terenu prowadzonych prac na czas prowadzonej wycinki drzew tak, aby zapewnić
bezpieczeństwo uczestników ruchu,
¾ prowadzenia wycinki z zachowaniem ciągłości ruchu - sprzedający dopuszcza krótkotrwałe
wstrzymanie ruchu tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa (np.
położenie drzewa),
¾ uzgodnienia z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń obcych zlokalizowanych
w pasie drogowym warunków zabezpieczenia tych urządzeń.
4. W ramach prowadzonych prac Kupujący wytnie pień drzewa na poziomie pobocza drogi oraz
uprzątnie pas drogowy z zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania robót.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji niniejszej umowy, bez wcześniejszego
informowania o tym Kupującego. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego nieprawidłowości
przy wycince drzew, w szczególności niedotrzymania przez Kupującego obowiązku wynikającego
z §3 ust. 4 umowy, Sprzedający wykona konieczne czynności we własnym zakresie, a kosztami
obciąży Kupującego.
§4
1. W dniu podpisania niniejszej umowy Sprzedający przekaże Kupującemu pas drogowy dróg
powiatowych na odcinkach, na których będzie prowadzona wycinka (załącznik nr 3 do umowy).
2. Po zakończeniu prac Sprzedający odbierze pas drogowy na odcinkach, na których prowadzona była
wycinka (załącznik nr 4 do umowy).
3. Sprzedający oświadcza, iż w ramach wykonania niniejszej umowy odstępuje od naliczenia
Kupującemu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia wycinki w terminach określonych
w umowie.
§5
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do czasu odbioru pasa drogowego przez
Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku braku zapłaty należności w terminie
określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
3. W przypadku dokonania zapłaty należności, a nie wycięcia drzew w terminie określonym w u st. 1,
Sprzedający dokona zwrotu należności na konto Kupującego nr ..................................... (bez
odsetek). W przypadku wycięcia części drzew opłata zwracana będzie proporcjonalnie.
§6
1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót i ich oznakowanie,
a także za bezpieczeństwo ruchu drogowego i zatrudnionych osób, utrudnienia w ruchu oraz
ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania robót w obrębie terenu
robót.
2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wycięcia drzewa innego niż wskazano
w niniejszej umowie, łącznie z ewentualną karą administracyjną za wycięcie drzewa bez
wymaganego pozwolenia.

§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - wyliczenie opłaty,
Załącznik nr 2 - kopia decyzji zezwalającej na wycinkę drzew,
Załącznik nr 3 - protokół przekazania pasa drogowego,
Załącznik nr 4 - protokół końcowy z wycinki drzew dokonanej staraniem Kupującego.

………………………………….…………….
Sprzedający

………………………………….…………….
Kontrasygnata
Głównego Księgowego

………………………………….…………….
Kupujący

PROTOKÓŁ
przekazania terenu pasa drogowego
spisany w dniu.................... r.

Przekazujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
reprezentowany przez............................................................
Przyjmujący :
.........................................................
.........................................................
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje część pasa drogowego drogi powiatowej nr
...................... relacji.................................................. / w miejscowości ....................................................
w celu wykonania wycinki drzew oznaczonych numerami.......................................................................,
na podstawie umowy nr ..................... z dnia ...............................
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

………………………………….…………….

………………………………….…………….

Sprzedający

Kupujący

PROTOKÓŁ
końcowy z wycinki drzew
spisany w dniu............................

na okoliczność przekazania część pasa drogowego drogi powiatowej nr .................. relacji
........................................ / w miejscowości ......................................................... po wykonaniu wycinki
drzew na podstawie umowy nr .... z dnia ...............................
Przekazujący:
.................................................
.................................................
Przyjmujący :
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
reprezentowany przez.....................................

Po dokonaniu wizji w terenie stwierdza się, że pas drogowy został / nie został* przywrócony do stanu
pierwotnego, zgodnie z warunkami zajęcia pasa drogowego opisanymi w wyżej wymienionej Umowie
Sprzedaży, w związku z czym odbiera się przedmiotowy teren pasa drogowego od zajmującego pas
drogowy:
¾ bez uwag,
¾ uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

............................................................
Przekazujący

............................................................
Przyjmujący

